
Wij zijn op zoek naar een 

Kaasmaker (m/v/x)
voor onze kaasmakerij in Sleidinge
(voltijds / 38u)

Het Hinkelspel

Het Hinkelspel maakt sinds 1982 kaas van rauwe biologische melk. Dit doen we op ambachtelijke wijze, met 
liefde en respect voor tradities. We hebben een eigen kaasmakerij en winkel in Sleidinge en een winkel in de
Lousbergmarkt in Gent. Het Hinkelspel is een coöperatieve vennootschap. De bestuurders (dit zijn zowel 
kaasmakers als mensen van de winkel of distributie) beslissen samen over het reilen en zeilen van de 
onderneming. Zo krijgen we informatie uit alle departementen, van mensen die ook effectief op de 
werkvloer staan, en kunnen we tot duurzame beslissingen komen.

Wat doet een kaasmaker?

Als kaasmaker sta je, samen met je collega's, in voor het maken van onze (h)eerlijke kazen. Dit van melk tot 
afgewerkt product. Concreet betekent dit dat je wordt opgeleid om de processen en recepturen van het 
kaasmaken tot in de puntjes te leren kennen. Maar daar eindigt het niet. Ook tijdens het afrijpen is jouw rol 
cruciaal. Nazorg is immers heel belangrijk om te komen tot een kwalitatief eindproduct. Bovendien draagt 
een kaasmaker hygiëne hoog in het vaandel. Het onderhoud en het reinigen van de kaasmakerij en 
bijhorende materiaal behoort daarom ook tot jouw dagelijkse bezigheden. 

Wie zoeken we?

• Fysieke arbeid vormt geen probleem voor jou
• Je hebt oog voor kwaliteit
• Je bent een echte teamspeler. Kaas maken doe je niet alleen.
• Ook zelfstandig werken en verantwoordelijkheid opnemen schrikken je niet af
• Een opleiding of achtergrond in de voeding is mooi meegenomen maar geen vereiste
• Sporadisch werken op zaterdag (1 op de 6 zaterdagen)
• Flexibele mentaliteit. Kaas maken is geen nine-to-five job.

Wat hebben wij jou te bieden?

• Een afwisselende voltijdse job in de vierdaagse werkweek
• Je komt terecht in een tof en gedreven team
• Interne en externe opleidingen om je als kaasmaker te ontwikkelen
• De mogelijkheid om later door te groeien naar bestuurder
• Elke dag heerlijke kaas op je boterham

Interesse om kaasmaker te worden? 
Stuur voor 16 april 2023 je CV en motivatiebrief naar:

Ester Spanhove
ester@hethinkelspel.be

Vragen of meer informatie: 09/377.58.68 (vragen naar Ester)

mailto:ester@hethinkelspel.be

